
Bouwen aan Hofdael



Waar gaan we het over hebben? 
• Onze missie / doelen / speerpunten
• Onze doelen voor 2020 / 2021
• Huidige situatie (corona)



Wij geloven dat 
cultuur, educatie, ontspanning en 

een positieve levensstijl zorgen voor 
gezondere en gelukkigere inwoners 

van Geldrop-Mierlo. 



Hofdael initieert, faciliteert, verbindt en 
realiseert sociaal culturele initiatieven en 

ideeën van onszelf, onze huurders, 
organisaties en inwoners van Geldrop-

Mierlo. Wij zijn actief sturend.  



Centrum Hofdael is: 
• Laagdrempelig & gezellig
• Uitnodigend & gastvrij
• Bruisend, inspirerend & creatief



Wij richten ons op: 
• Inwoners op zoek naar cultuur, 

events, kennis, ontspanning en/of 
maatschappelijke bijdrage

• Verenigingen, scholen en 
bedrijfsleven op zoek naar een 
ruimte en/of maatschappelijk doel



Gastvrijheid bieden
Lokaal verbinden

Ontdekken &
Ontwikkelen

Initiëren
Verbinden
Faciliteren

Cultuur, educatie, 
gezonde levensstijl 

en ontspanning

Gezondere & 
gelukkigere 

inwoners van 
Geldrop-Mierlo



Onze doelen voor 

2020 / 2021 



Geleidelijk streven naar een 
gezonde(re) exploitatie
• Geen grote (fysieke) ingrepen
• Meer reuring door meer huurders, 

betere horeca & meer events 



Hard geraakt door Corona
• Ruimtes volgens RIVM richtlijnen
• Luchtverversingssysteem op orde
• Grote zaal: van 180 naar 30 personen
• Voorzichtige bezoekers



Hard geraakt door Corona
• Ruimtes volgens RIVM richtlijnen
• Luchtverversingssysteem op orde
• Grote zaal: van 180 naar 60 personen
• Voorzichtige bezoekers

Kans: terras beter & langer benutten

Kans: partijen die grotere ruimte zoeken



Scheppen inspirerende & 
gastvrije omgeving



Scheppen inspirerende & 
gastvrije omgeving

Kans: meer werk- en ontmoetingsplekken in gangen



Verbeteren hospitality & 
gezonde horeca uit eigen keuken

Kans: meer vrijwilligers, mn voor de avonden



Leerwerkplaats zijn voor  
stagiaires / jonge vrijwilligers

Kans: Jeugd aan Zet



Zichtbaarheid gebouw & 
verhuurbaarheid ruimtes 

verbeteren / flexplekken creëren

Kans: meer kleine kantoren creëren

Kans: meer commerciële verhuur kantoren / zalen

Kans: 24/7 toegankelijk zijn



Intensiever gebruik ruimtes
door laagdrempelige en 

bredere programmering & 
lagere huurprijzen

Kans: kleine zaal ombouwen tot multi-functionele filmzaal

Kans: meer lokale samenwerking



Communicatie professionaliseren
& efficiënter inzetten 



Wij maken met een vitaal Hofdael 
Geldrop-Mierlo 

sterker, gezonder en gezelliger! 


